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 ، نماد یا واقعیتاز مغرب دیطلوع خورش

یار  1مصطفی ورمز
یار  2مرضیه ورمز

 چکیده
کلـی اتفاقـات  های ظهـور، عال ـم قیامـت یـا بـه های مربوط به نشـانه یافته طور 

رسـد و حتـی  مـی مربوط به آینـده، در برخـی مـوارد غیرعـادی و عجیـب بـه نظـر
گمـان مـی می گاهی چنان انسان را در شگفتی فرو کـه  ای  رود چنـین واقعـه بـرد 

رو در بحــ  عال ــم  از ایــن .تحقــق نایــافتنی اســت و بــه فعلیــت ن واهــد رســید
که چهظهور، این فرض گونـه مـوارد، نمـادین  بسا زبان بیان این یه مطرح است 

ــب در ارتبــاط بــا آن را می .و غیرواقعــی باشــد ــوان از ایــن قســم  دجــال و مطال ت
 .برشمرد

کنـد و در  نوشتار پیش رو با روش تحلیـل منـابع حـدیفی، ایـن امـر را بررسـی می
که آیا طلوع خورشید از مغرب گویی به این پرسش پاسخپی  بـه عنـوان  هاست 

های قیامت، جریانی واقعـی اسـت یـا نمـادین؟ آیـا  یکی از عال م ظهور یا نشانه
ای رخ خواهــد داد یـا دارای معنــایی ورای ایـن ظــاهر اسـت و بــه  چنـین حادرـه

گـاه پـب  یا نظایر آن اشـاره دارد؟ آن امری دیگر همچون ظهور امام مهدی
کـه ایـن واقعـه، امـری از ارا ه مستندات دو طرف، به این نتیجه خواهد  رسید 

گر چه نمادین بودن آن نیز خالی از عنایت و اهتمام نیست  .واقعی است؛ ا
کلیدی  واژگان 

 .مهدویت، اشراط الساعة، عال م ظهور، طلوع خورشید از مغرب
                                                        

 (.mova277@yahoo.com) )نویسنده مسئول( قرآن علوم و تفسیر ارشد کارشناس .1

 . دانشجوی دکتری اخالق اسالمی.2
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 مقدمه
ــا از اشــراط الســاعة و نشــانه ــه عنــوان یکــی از عال ــم ظهــور و ی ی ها طلــوع خورشــید از مغــرب ب

ابع شیعه و اهل سنت بیان شده است در منابع اهل سنت به عنوان اشراط الساعة قیامت، در من
گردیـده  با ویژگی کیفیـت طلـوع و وضـعیت مـردم بعـد از طلـوع بیـان شـده مطـرح  هـای خاصـی در 

اســت و روایــات بیــانگر عــدم قبــولی ایمــان و توبــه پــب از طلــوع، بــه وفــور در منــابع ایشــان یافــت 
که واقعه طلوع را بـا ظهـور شود؛ در منابع شیعه نی می ز همین مفاهیم انعکاس دارد با این تفاوت 

کرده امام مهدی ، یطبرس ؛219 ،52 ج: 1403 مجلسی، ؛368 ،2ج: 1414 مفید،اند ) مرتبا 
 .2(79 ،2ج: 1417 ،یریجزا 1؛70: 1406

کـه ایـن امـر یـک حادرـه  درباره طلوع خورشید از مغرب دو نظریـه عمـده مطـرح اسـت؛ اول آن 
کــه همیشــه از جانــب مشــرق طلــوع مــی کنــد و در جهــت مغــرب غــروب  واقعــی اســت و خورشــیدی 

کـه ایـن می کرده سر بر خواهد آورد و دیگر آن  که غروب  کـه  نماید بر خالف انتظار، از همان جایی 
دهـد و طلـوع خورشـید از مغـرب یـک تعبیـر نمـادین از  این جریان در واقع امر رخ ن واهد داد نمی

 .است ظهور موعود
تی را بـا خـود بـه همـراه خواهـد داشـت؛ آیـا ایـن اتفـاق قبـل از ظهـور سؤاالقبول فر  ن ست، 

واقع خواهد شد و به عنوان عالمت بـرای آن خواهـد بـود و یـا نزدیـک قیامـت رخ  امام مهدی
که دو بار رخ خواهد داد یکی هنگام  خواهد داد و بعد از آن بساط زندگی جمع خواهد شد و یا این

  .و دیگر بار هم قبل از قیامت؟ سه دیدگاه در این زمینه مطرح است هور موعودظ
حاضر در پی تبیین دو دیدگاه عمده واقعی بودن و یا نمادین بودن ظلوع خورشید از  پژوهش

گانــه ای را  مغــرب اســت، و امــا بحــ  عالمــت ظهــور بــودن طلــوع خورشــید از مغــرب، تحقیــق جدا
که در این مجال می  .گنجد و مورد نظر این نوشتار نیست ینم طلبد 

 نماد و سمبل
گرفتــه شـده )عمیــد نمـاد واژه کـه از ریشـه نمــا و نمـایش و نمایانـدن  : 1382، ای فارسـی اســت 

( و در عربی معادل 7962، 8ج: 1381)انوری،  نشانه برای چیزی است به معنای( و 1919، 2ج
                                                        

 ...: فمنهـا: ودالالت اتیوآ امه،یق أمام تکون وحوادث یالمهد القا م امیق لزمان عالمات بذکر خباراأل جایت قد» .1
 «.المغرب من وطلوعها العصر، أوقات وسا إلی الزوال عند من الشمب ورکود

 «.الدار صاحب ظهور عالمات من مغربها من الشمب طلوع أن اتیالروای ف استفا  قد» .2
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 : 1464پور،  آریـــــانبـــــا ســـــمبل ) ( و در فرانســـــه و انگلیســـــی، هـــــم معنـــــی)همـــــو رمــــز و عالمـــــت
 .( است1385

 معیار نمادین بودن مفاهیم
توان یکی از  عدم امکان تحقق عال م ظهور و یا حوادث عادی آخر الزمان به طور عادی را می

شـان دانسـت و طلـوع خورشـید از مغـرب نیـز چـون بـه طـور  ها برای نمادین بودن مالکترین  مهم
نظر برخی افراد موجب بر هم زدن نظام هسـتی اسـت، از ایـن رو  عادی امکان پذیر نیست و یا از

 .شود فرضیه نمادین بودن آن مطرح می

 هدف از تعابیر نمادین
گفتن به اندازه فهم مخاطب  الف( سخن 

گفتن با م اطب، میزان درک و فهم او  می گاهی ضرورت اقتضای  که معصوم در س ن  نماید 
گزینــدرا لحــاظ نمایــد و بهتــرین شــیوه را بــر در انتقــال حقــایق آینــده  .ای انتقــال مفهــوم بــه او بــر 

گاه است و م اطـب، نا که معصوم بر آن واقف و آ گـاهبشری  در  .ناپـذیر اسـت ، ایـن امـر اجتنـابآ
گـاهی بـه خـاطر ایـن هماهنـگ بـا درک م اطـب  کـه معصـوم روایات مربوط بـه حـوادث آینـده 

گر مراد از از تعابی که اینندارد جز ای  گوید چاره س ن می کند، به عنوان مفال ا ر نمادین استفاده 
های امروزی باشد و معصوم با علم خود  خر الزمان، ماهواره یا ابر قدرتآینده آدجال، در حوادث 

کنـد راهــی نـدارد جــز  ارا بدانـد و ب واهــد همـین معنـ ایـن  را در ذهــن م اطـب زمـان خــود مجسـم 
 .که از تعابیر نمادین بهره جوید این
گ  کاری ریز از خطر با تقیه و پنهانب( 

کم بر یک زمـان همچـون موقعیـت تقیـه و یـا  در پاره ای موارد به خاطر وجود شرایا خاص حا
را  کنـد تـا فقـا م اطـب خـاص آن مسـا ل دیگـر، معصـوم یـک مفهـوم را بـا تعـابیر رمـزی بیـان مـی

که از بیان رمزی امیر المؤمنین در مورد ط کند مانند روایت صعصعة  لوع خورشـید از مغـرب، درک 
کننده آن را درک می ظهور امام مهدی : 1405 ،صـدوقدهد ) را شرح می کند و در پاسخ سؤال 

 1.(194، 52 ج: 1403 مجلسی، ؛528 - 525
                                                        

 ولـد مـن التاسـع العتـر ، مـن عشـری الفـان هـو میمـر بـن سـییع خلفـهی صـلی یالـذ إن سبر  ابن ای :صعصعة فقال» .1
 فـال العدل زانیم ضعیو األر  طهریف والمقام الرکن عند ظهری مغربها من الطالعة الشمب وهو یعل بن نیالحس
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 ج( استفاده از ظرفیت هنر در بیان مفاهیم
کل .هنر برای تبیین مفاهیم دینی دارای ظرفیتی باور نکردنی است کار بردن یک  ید گاهی به 

کشـتی نجـات در  هنری، بار زیادی از معانی را در بر میۀ واژ کشتی و یا  گیرد به عنوان مفال تعبیر 
ــا 45 :1411 )طوســی، مــورد اهــل بیــت ــده معنــای دادرســی، نجــات و امنیــت؛ و ی ( در بــر دارن

کننده مفاهیم پناه393 :)هموعبارت غار محکم در مورد ایشان  گاه، امنیـت و آسـایش؛ و  ( بیان 
 ،ینـــیلک) ( و امـــام50 ،8ج: 1367،ینـــیلک) ا اســـتفاده از واژه خورشـــید در مـــورد پیـــامبریـــ

گـری، نفـع عمـومی و  گـر هـدایت بیـان، (98: 1379 ،؛ همو677: 1405 ؛ صدوق،200 ،1ج: 1367
 ،یعیشـ یطبـر ؛153 - 1422:152، ی)نعمـان تعبیر طلوع خورشید در مورد ظهور امام مهـدی

گیرنـــــده معـــــانی متعـــــددی 65، 5 ج: 1403 مجلســـــی، ؛18 :1370 ،یحلـــــ ؛468: 1413 (، دربـــــر 
  .است ...مندی عمومی از آن و  گیر بودن ظهور و بهره همچون غلبه نور بر ظلمت، عالم

 طلوع خورشید از مغرب یک واقعیت خارجی و عینی 
ــع  ــر در مطل کــه در زمــره حــوادث آخــر الزمــان شــمرده شــده یــک تغیی طلــوع خورشــید از مغــرب 

گرفت و برای مردم ملموس بوده و باع  تعجب خورشی د است و به صورتی واقعی انجام خواهد 
ایشـان خواهــد شــد ایـن نظریــه نیازمنــد اربــات اسـت، ایــن مهــم بــا رد ادلـه نمــادین بــودن و بیــان 

گرفت  .استدالل واقعی بودن انجام خواهد 

 ل نمادین بودن طلوعیدال
گرفتن معنای ظاهری روایات در م نابع شیعه و اهل سـنت، طلـوع خورشـید از مغـرب با در نظر 

کـه طلـوع خورشـید از مغـرب حقیقتـی  که رخ خواهد داد، امـا ایـن فرضـیه  یک حادره واقعی است 
باشـد، نیـز قابـل طـرح  ورای معنای ظاهری آن داشته باشد و منظور از آن، ظهور امام مهدی

 .است و دارای مؤیداتی است
 الف( فهم مخاطبان حدیث

کتــاب ــی شــیخ صــدوق، خطبــه کمةةال الةةدین در  ــر المــؤمنین عل کــه  نقــل مــی ای از امی کنــد 
کشته شدنش به دست امام مهدی فرمایـد  کننـد و مـی را مطرح می حضرت، داستان دجال و 

خـروج دابـة االر  و » چیست؟ حضرت فرمود:  ها آنما پرسیدیم  .بعد از آن حوادث بزرگی است
                                                                                                                                  

 .«أحدا أحد ظلمی
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ــوع خورشــید از مغــرب ا ــن صــوحان پرســیدم راوی مــی« .ســتایــن بعــد از طل ــد از صعصــعة ب   :گوی
کلمـات چـه بـود؟  منظور امیـر المـؤمنین کسـی :جـواب داد صعصـعةاز ایـن  کـه  مـراد حضـرت از 

خواند دوازدهمین نفر از عترت و نهمین فرزنـد امـام حسـین  عیسی بن مریم پشت سرش نماز می
کننـــده از مغــربش اســت )  مجلســـی، ؛528 - 525: 1405 ،صــدوقاســت و همــو خورشــید طلــوع 

 .1(194 ،52 ج: 1403
ای برخوردار هسـتند و برخـی از قـرا ن در متـون نوشـتاری  قرا ن، در فهم متون از اهمیت ویژه

گوینـده از  .انـد ربت نشده و یـا قابـل ربـت نبـوده بـه عنـوان مفـال در مـتن نوشـتاری حالـت سـؤالی 
کلمــات و یــا  کلمــات قابــل تشــ ی  حالــت اخبــاری او قابــل تفکیــک نیســت؛ مکــ  در  کیــد بــر  تأ

که از عال ویژه بهنیست؛   .شد م ویرایشی و حتی نقطه و حرکت نیز استفاده نمییدر متون قدیمی 
کرده وگو گفتولی حاضران در  کـه در اصـول فهـم حـدی ،  اند و از ایـن این قرا ن را لمب  روسـت 

بـرای فهـم متـون دینـی  کننـد و آن را راهگشـا ویـژه بـاز مـی یبرای فهم مشافهین لل طاب حسـاب
کالم امـام علـی .دانند می در  داستان صعصعة بن صوحان نیز از این قبیل است، وقتی وی از 

گــر چــه بــرای مــا حجــت  را مــی مــورد طلــوع خورشــید از مغــرب، امــام مهــدی فهمــد فهــم وی ا
 .نیست، اما به عنوان قرینه قابل استفاده است

کالم از معصوم در نشده است و توان مقابله بـا روایـات صـریح در صا پاسخ: به هر حال این 
 .مورد واقعی بودن طلوع را ندارد

 ب( فهم علماء و حدیث شناسان
کتاب  کاشانی در  که در شـرح احادیـ  نوشـته اسـت پـب از نقـل روایتـی از  الوافىمرحوم فیض 

کـه طلـوع خورشـید از مغـربش از حتمیـات اسـت، بیـان مـی کـه ایندر مورد کشف الغمة  طلـوع  کنـد 
کنایــه از ظهـور امــام مهـدی از برخــی احادیـ  بــه دســت  اگویـد ایــن معنـ اســت و مــی خورشـید، 

 2.(446، 2 ج: 1406اشانی، ک ضیآید )ف می
                                                        

 علی صلی و هیعل وأرنی وجل عز اهلل فحمد طالبی بأ بنی عل نیالمؤمن ریأم خطبنا قال: سبر  بن النزال عن »... .1
 الشـمب طلوع بعد وذل  جالله جل اهلل بإذن نیال افق نیب من راهایف رأسها الدابة ترفع رم ... :قال رم وآله، محمد
ــ  فعنــد مغربهــا مــن ــة ترفــع ذل ــ صــوحان: بــن لصعصــعة فقلــت ســبر : بــن النــزال قــال ... التوب  عنــی مــا صعصــعة ای
 مـن عشـری الفـان هـو میمـر بـن سـییع خلفـهی صلی یالذ إن سبر  ابن ای :صعصعة فقال ؟ بهذا نیرالمؤمنیأم

 والمقــام الـرکن عنـد ظهـری مغربهـا مـن الطالعـة الشـمب وهـو السـالم همـایعلی علـ بـن نیالحسـ ولـد مـن التاسـع العتـر ،
 .«أحدا أحد ظلمی فال العدل زانیم ضعیو األر  طهریف

 المحتـوم مـن النـدای و نعم قال المحتوم منی انیالسف خروج جعفری ألب قلنا  قال حمز ی أب عن الغمة کشفی ف و» .2
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کـالم قابـل مناقشـه اسـت؛ زیـرا در همـین حـدی  بـا دو فاصـله خـروج قـا م را نیـز محتـوم  1این 
کـالم  گـرفتن، مـانع از قبـول  کنار هـم قـرار  و نیـز در  .مرحـوم فـیض خواهـد شـدشمرده است و این 

کیهـانی در آسـتانه قیامـت مـی کنایه از حـوادث  : 1406اشـانی، ک ضی)فـ .دانـد جای دیگر طلوع را 
 .2(61 ،15 ج

عالمه طباطبایی نیز پب از نقل احادی  طلوع خورشید از مغرب و پـذیرش واقعـی بـودن ایـن 
 ی،یکنـد )طباطبـا هـم اشـاره مـیحادره بـه احتمـال نمـادین بـودن ایـن جریـان و رمـزی بـودن آن 

 .(ییبح  روا ،391، 7 ج:  1417
 ج( محال بودن طلوع خورشید از مغرب و به هم خوردن نظم عالم

گر به صورت واقعی باشد، بـر هـم زدن نظـام هسـتی را در پـی خواهـد  طلوع خورشید از مغرب ا
روایات، زندگی بعد  که مطابق برخی داشت و مردم از زندگی طبیعی محروم خواهند شد؛ در حالی

بنــابراین طلـوع خورشــید از مغــرب تعبیــری نمـادین اســت و واقعیــت خــارجی  .از طلـوع ادامــه دارد
کرد  .پیدا ن واهد 

 فرماید: امیر المؤمنین می
گاه باشید مردم بعد از طلوع خورشید از مغرب مانند امروز هستند _ زندگی ادامه دارد _ و به  آ

ای  کنـد چـه زمـانی متولـد شـده رسد سؤال می ، مرد به مرد میدنبال ازدواج و تناسل هستند
: 1399شــافعی،  مقدســی ؛403 - 402: 1414، مــروزی) .دهــد از طلــوع خورشــید از مغــرب جــواب مــی

 (522 - 521، 4ج :تا بی، یشابورین مکحا ؛7  ف ،12  ب ،326

که قیامت برپا ن واهد شد تا  نقل می از پیامبر هابوهریر کهـن دو که اینکند  سـال  پیرمـرد 
که خورشـید از  :از تاریخ تولد دیگری ب رسد، او در جواب بگوید ها آنبه هم برسند، یکی از  زمانی 

کرد )  .(59، 3 ج:  1404وطی، یس ؛83 ،5ج: 1406 ،ابو شجاعمغرب طلوع 
این استدالل بر پایه عدم امکان طلوع خورشید از مغرب بنا شده اسـت و اربـات امکـان  پاسخ:

                                                                                                                                  
 خـروج و محتـوم ةیـالزک الـنفب قتـل و محتـوم الدولـةی فـ العبـاسی بنـ اخـتالف و محتـوم مغربهـا من الشمب طلوع و

 کمـا ظهـوره عـن  یالحـدی فـ مغربهـا من الشمب بطلوعی کن کأنه و کالمه انتهی ... محتوم محمد آل من القا م
 «.األخبار بعض من ظهری

 قتـل و محتـوم الدولـةی فـ العبـاسی بنـ اخـتالف و محتـوم مغربهـا من الشمب طلوع و» است: گونه این حدی  عبارت . 1
گر «.محتوم محمد آل من القا م خروج و محتوم ةیالزک النفب  بـا توانسـتیم مـی شد، می ذکر هم کنار در قا م و طلوع ا
 ایـن مـانع فاصـله وجـود امـا، کنـد گـزارش را واقعـه یـک خواهـد مـی دو هـر بگـوییم تفسـیری عطـف بر واو یامعن حمل
 شد. خواهد توجیه

 «.امةیالق امیق و الساعة أشراط عن ةیکنا مغربها  من الشمب طلوع لعل و» . 2
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گانه است اما بطور اجمال با توجه یا عد م امکان طلوع خورشید از مغرب نیازمند به پژوهشی جدا
: 1414 مفید،) به جریان رد الشمب و برگشت خورشید از مغرب برای حضرت یوشع بن نون

ــال ؛385 ،2 ج ــا ؛264، 2 ج: 1375شــابورا، ین فت ــا بی ،یربل ــی،  ؛265، 3 ج: ت ، 5 ج: 1416 بحران
 (، حضــــــرت ســــــلیمان203 ،1 ج: 1413 صــــــدوق، ؛123و  124و  70 :1419 بی،یخصــــــ ؛215

(، 455، 4 ج :1415زا، یعروســــی حــــو ؛741، 8 ج: 1415، یطبرســــ ؛202 ،1 : ج1413 صــــدوق،)
گرامی اسالم ـزِ عن  ،359 ،17 ج: 1403 مجلسی،) پیامبر  ـازِ ی  غ  ِ  اْلم   ( و امیـر المـؤمنینیاد 

 ؛352،  2ج: 1385 ،؛ صـــدوق562 - 561 ،4ج: 1367 ،ینــیلک ؛71 - 70 ،2ج: 1380 اشــی،ی)ع
که به نوعی همان طلوع خورشـید  1(672 - 671: 1414، یطوس ؛53 - 52 ،1ج: 1409، یراوند

 .دار خواهد شد از مغرب است، این استدالل خدشه
کننده در مورد معصومان کار بردن تعبیر خورشید و خورشید طلوع   د( به 

دین از طلــوع خورشــید از مغــرب، اســتعمال ایــن واژه در مــورد یکــی از قــرا ن فهــم معنــای نمــا
در مـــورد امــــام  ویژه بــــهو  و ترکیــــب طلـــوع خورشــــید در مـــورد ا مـــه و ا مـــة پیـــامبر
 .است مهدی

 شــمب در یــک روایــت، بــه وجــود مقــدس پیــامبر اســالم« والشــمب و ضــحیها»در آیــات 
؛ 777: 1409 )اســترآبادا، ین علــی( و در نقــل دیگــر بــه امیــر المــؤمن50 ،8ج :1367کلینــی، )

همچنـین در  .تفسیر شده اسـت (72 ،24 ج: 1403 مجلسی، ؛300، 14 ج: 1368 ،یمشهد یقم
کننـده بـه چشـم مـیهروایات زیادی درباره ا م  :1367کلینـی، خـورد ) ، تعبیـر خورشـید طلـوع 

 .(98: 1379 ،؛ همو677: 1405 صدوق، ؛200 ،1ج
گر چه امام مهدی ین تعبیر عمومی است اما غیبت و ظهور ایشان بـه پنهـان و داخل در ا ا

 .آشکار شدن خورشید، تشبیه شده است
 به طلوع خورشید تشبیه ظهور امام مهدی

کننده برای توصیف ظهور امام مهـدی کلمه خورشید و یا خورشید طلوع   روایات زیادی از 
کرده گروه از روایات برای فهم معنای نماد .اند استفاده  ین از طلوع خورشـید از مغـرب قرینـه این 
 .خوبی است

که حضرت فرمود: نقل می کاهلی از امام صادق  کند 
                                                        

 .140 - 126 ، 3ج :1397 ،ینیما ک:ن المؤمنین امیر الشمب رد احادی  اسناد و متن در بح  برای .1
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کـرده و همـدیگر را مـورد رحمـت قـرار دهیـد بـه خـدا قسـم زمـانی  به هم صله بدهید و نیکی 
که ش   برای درهم و دینارش محل مصرفی پیدا نمی گوید:[  ]روای می .کند خواهد آمد 

که امامتان را نیابیـد و در  ی اینچه زمان :پرسیدم گونه خواهد شد؟ حضرت فرمود: آن وقت 
کنــد در مــأیوس  .هــا زمــانترین  غیبــت امــام بــه ســر بریــد تــا هماننــد خورشــید بــر شــما طلــوع 

 1(153 - 152: 1422، ی)نعمان

 :کنند نقل می سلیمان بن خالد از امام صادق و ایشان از حضرت رسول
کـه از مهـدی مـأیوس شـویدچگونه است حال شـما آن زمـ سـ ب صـاحب شـما بـر شـما  ،انی 

کند مانند شا  خورشید، اهل آسمان و زمین به واسطه ایشان خوشحال شوند گفته  .طلوع 
که مهدی از  ؟گونه خواهد شد چه زمانی این خدا!رسول  یا :شد غایب  ها آنفرمود: زمانی 

 2(468: 1413 ،یعیش ی)طبر .شود و از او مأیوس شوند

 به من فرمود: گوید؛ پیامبر ه اسلمی میبرید
که امت مـن از مهـدی مـأیوس شـوند سـ ب ماننـد شـا   چگونه است حال تو آن زمانی 

ــر  ــد هــا آنخورشــید ب ــ ؟ظــاهر شــود و اهــل آســمان و زمــین بشــارتش را بدهن  ؛18: 1370 ،ی)حل
 3(65 ،53 ج: 1403 مجلسی،

 به خورشید پشت ابر تشبیه غیبت امام مهدی
 یــتفســیر اولــی االمــر در آیــه  بــارهعبــد اهلل انصــاری در جــابر بــن

 
ــِذ یبُ ا أ ــا الب  ِط یه 

 
ُنــوا أ ُعــوا اهلل  و  ین  آم 

ِط 
 
ولِ یأ

ُ
ُسول  و  أ ْمِر ِمنْ  یُعوا الرب 

 
 یایشان خلفا»فرماید:  می پیامبر .کند از پیامبر سؤال می  ْم ُک اأْل

آیـا در  :پرسـد ، جـابر مـیمـام مهـدیاز نـام بـردن ایشـان و اشـاره بـه غیبـت ا پب« .من هستند
 فرماید: شوند؟ حضرت می غیبت ایشان شیعیان از او منتفع می

که مرا به نبوت فرستاده  ،بله کسی  شـوند و در غیبـت او بـه  منـد مـی از او بهره ها آنقسم به 
کـه مـردم از نـور خورشـید بهـره ،یابنـد نور والیت او روشنی می گونـه  شـوند در  منـد مـی همـان 

                                                        
 کمیعلـ نیأتیـل النسمة وبرأ الحبة فلقی فوالذ وتراحموا، وتباروا تواصلوا ر قال: أنه اهلل عبدی أب عن ،یالکاهل عن» .1

 تزالـون فـال إمـامکم، فقـدکم عنـد » فقـال: ؟ ذلـ  کـونی وأنـی فقلـت: ... موضـعا درهمه و نارهیلد أحدکم جدی ال وقت
 «.... تکونون ما بیآ الشمب تطلع کما کمیعل طلعی حتی کذل 

ـْن » . 2 ان  یْ ُســل   ع  ، ْبـِن  م  اِلــد  ــْن  خ  ِبـ ع 
 
ْبــِد ی أ : ،اهلِل  ع  ـال  ــال  » ق  ُســوُل  ق  ْنــُتْم  ف  ْیـک   » :اهلِل  ر 

 
ا أ ْسـُتْم یْ اْست   ِإذ 

 
ْهــِد  ِمــن   أ ِ اْلم   ،یب

ل    ْطُلُع ی  ف   اِحُبُکْم   ُکْم یْ ع  ْرِن  ِمْفل   ص  ْمِب، ق  ُح ی   الشب  ْهـُل  ِبـِه  ْفر 
 
اِی  أ ـم  ْرِ   و   السب 

 
ِق  «اأْل :یـف  ـ ل  ُسـول   ای  ـی و   اهلِل، ر  نب 

 
؟ ُکـوُن ی   أ ِلـ    ذ 

: ال  ا ق  اب   ِإذ  ْنُهْم  غ  ْهِد  ع    و   ،یبُ اْلم 
 
 «.ِمْنُه  ُسوایِ أ

  :قــالی األســلم د یــبر عــن داودی أبــ عــن رهیــعم بــن وســفی عــن الحکــم بــنی علــ عــن ســییع بــن محمــد بــن أحمــد» .3
  الســمای أهــل بــه ستبشــری الشــمب قــرن مفــل هــایأتیفی المهــد مــنی أمتــ ئتیاســت إذا أنــت فیــک اهلل رســول قــال
 .«األر  وأهل
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 1(249 ،36 ج: 1403 مجلسی، ؛253: 1405 ،صدوق) .که با ابرها پوشیده است وقتی

 :گوید سلیمان اعمش می
شـوند؟ حضـرت  منـد مـی مردم در غیبت حجت چگونه از او بهره :پرسیدم از امام صادق
که از خورشید بهره می فرمود: همان که ابرها آن گونه   ،صـدوق) .را پوشیده باشند برند زمانی 

 2(92، 52 و ج 5 ،23 ج: 1403 مجلسی، ؛207: 1405 ،صدوق ؛253: 1417
 :گوید اسحاق بن یعقوب می

کـه امـام زمـان بعـد از  از ناحیه مقدسه با واسطه محمد بن عفمان توقیعی رسـیده اسـت 
توضیح درباره غیبت و علـت آن فرمـوده اسـت: و امـا چگـونگی سـود بـردن مـردم بـه مـن در 

که از دیدگان بـه خـاطر ابرهـا در مندی ا زمان غیبت مانند بهره یشان از خورشید است وقتی 
 3(92 ،52 ج: 1403 مجلسی، ؛1115 ،3ج: 1409، یراوند ؛ 284 ،2ج: 1386، ی)طبرس .غیبت باشد

 :فرماید می امیر المؤمنین
سـزاوار اسـت خداونـد اهـل ضـالل را بــه  ... !علــیای  در وصـیتی بـه مـن فرمـود:  پیـامبر

کند و م کـه بـه امامـت امـام بهشت داخل  راد من از اهل ضالل، مؤمنین در زمان فتنه است 
«  .و ایشان در مورد شناخت مکان و شـ   امامشـان در ضـالل هسـتند ...ب معتقدند یغا

گفته )که سزاوار است  کـه خداونـد وقتـی  ها آندلیل این  کند( این است  را داخل در بهشت 
که راهنمای شناخت اوقات نمازهاس توانند  می ها آنپوشاند،  ت را از مردم میجرم خورشید 

طور منتظـران ظهـور امـام  همین ،نمازها را تا هنگام اطمینان به دخول وقت تأخیر بیندازند
که باورمند به امامت او هستند در انجام تمامی واجبات الهی در سعه هستند و ایـن اعمـال 

 )مجلسـی، .رسـاند و آسـیب نمـیشود و غیبـت امـام بـه ا طش قبول مییاز ایشان با تمامی شرا
 4(16-15 ،90ج ،143 ،52ج :1403

                                                        
اِبر   ... » . 1 ِ اْلُجْعِف  ج  : یب ال  ِمْعُت  ق  اِبر   س  ْبِد  ْبن   ج  ا ُقوُل ی   اهلِل  ع  مب  ل   ل  ْنز 

 
زب   اهلُل  أ لب   و   ع  ی ج  ل  بِ  ع    ای ِه یبِ ن 

 
ایبُ أ ِذ  ه  ِط  ُنواآم   ن  یالب 

 
 و   اهلل   ُعـوایأ

ِط 
 
ــول   ُعــوایأ ُس ــ و   الرب  وِل

ُ
ــرِ ی أ ْم

 
ــْنُکْم  اأْل ــُت  . ِم ــ ُقْل ــول   ای  ُس ــا اهلِل  ر  ْفن  ر  ُه  و   اهلل   ع  ــول  ُس ــْن  ر  م  ــو ف  وُل

ُ
ْمــرِ  أ

 
ــِذ  اأْل ن   ن  یالب  ــر  ُهْم  اهلُل  ق  ت  ــاع   ط 

ِت    اع  ال   ِبط  ا ِ  ُهْم  ق  ف  اِبُر  ای ی  ُخل  ُة  و   ج  ِ مب 
 
ْعِد  ن  یاْلُمْسِلِم  أ ُلُهْم ی ب  وب 

 
ِلـ أ ِبـ ْبـُن  یبُ ع 

 
اِلـب  ی أ ـِم  ُرـمب   ... ط  نِ  و  ی یبِ س  ـک  ـُة ی یبِ  اهلِل  ُحجب 

ــ ْرِضــِه ی ِف
 
ِق  و   أ ــ ُتــُه یب  ب  ــاِدِه ی ِف ــِن  اْبــُن  ِعب  س  ــ ْبــِن  اْلح  ِل ــال   ... یب  ع  ق  ــِذ  و  ی إِ  ف  ــی الب  ِن ف  ع  ِ  ی ب  ُبوب  ــالنبُ ُهــْم  ِب ــی  ل   ِإنب  ِفُع  ِبــِه  ون  ْنت 

ِض ی   ال   ِبُنورِ  ُئون  یْست  ِتِه یْ غ  ی فِ   ِتِه ی  و  اِع  ب  اْنِتف  اِس  ک  ْمِب  النب  ا ِإْن  و    ِبالشب  ه  ل  لب  اُب  ج  ـح  ـ  السب  ـاِبُر  ای  ا ج  ـذ  ْکُنـوُن  ه  ْ ـُزوُن  و    اهلِل  ِسـربِ  م   م 
ْکُتْمُه  ِعْلِمِه  ا ْن  ِإالب   ف  ْهِلِه  ع 

 
 «.أ

 نیالحسـ بـنی عل هیأب عن ،یعل بن محمد هیأب عن محمد، بن جعفر الصادق عن األعمش، مهران بن مانیسل» .2
 نتفعــونی کمــا قــال: المســتور؟ الغا ــب بالحجــة النــاس نتفــعی فیــفک :للصــادق فقلــت مان،یســل قــال: ... قــال:

 .«السحاب سترها إذا بالشمب

ْن » .3 اق   ع  ُه   ْعُقوب  ی   ْبِن  ِإْسح  نب 
 
د   أ ر  ل   و  اِح  ِمن   ِه یْ ع  ـالنب  ـِة  ِة ی  س  دب  ـی اْلُمق  ل  ـ ع  ـِد  ِد ی  مب  ـان   ْبـِن  ُمح  ـا و   ... ُعْفم  مب 

 
ْجـُه  أ ـاِع  و  ی ِفـی ِبـ ااِلْنِتف 

تِ یْ غ   اِع ی ب  االْنِتف  ک  ْمِب  ف  ا ِبالشب  ایب  غ   ِإذ  ه  ِن  ب  ارِ  ع  ْبص 
 
اُب  اأْل ح   «.السب 

انِ  و   ...نیالمؤمن ریأم قال القرآن کتابی فی اضت باالسنادی: النعمان ریتفس» .4 ْوص 
 
ُسوُل ی أ ال   اهلِل  ر  ق  لِ  ای   ف  ـا ای   ... یبُ ع  ب 

 
 أ
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کردن از واژه خورشید در مـورد ا مـه پاسخ: بـه عنـوان یـک قرینـه خـوب اسـت امـا  استفاده 
 .یارای مقابله با احادی  صریح در طرف مقابل را ندارد

 شباهت وضعیت جامعه بعد از طلوع و جامعه موعود (ـه
بیــان تــداوم زنــدگی پــب از طلــوع خورشــید از مغــرب، چگــونگی آن در برخــی روایــات عــالوه بــر 

کرده که بیان حیات را ترسیم  خـوانی  گر زندگی عصر ظهـور هسـتند هـم اند و این دورنما با روایاتی 
کـه منظـور از طلـوع خورشـید از مغـرب، همـان  تواند قرینه باشـد بـر ایـن این مطلب می .بسیار دارد

 .است ظهور موعود
 :کند نقل میچنین  مسعود از پیامبرعبداهلل بن 

ابلیب را در  ،کند وقتی دابة خروج می .خواهد بود 1خروج دابة االر  بعد از طلوع خورشید
ــدگی در زمــین بهــره کشــت و مؤمنــان پــب از آن چهــل ســال از زن ــد  حــال ســجده خواهــد  من

کننـد بـه ایشـان داده خواهـد شـد و بـه آن خواهنـ کـه آرزو  د رسـید و خواهند شد و هر چیـزی 
کراه تسلیم امر خداوند خواهند شد، مؤمنان با  ظلم و ستمی ن واهد بود و همه با میل و یا ا

کفار باالجبار به امر خداوند تن در می کراه تسلیم  رغبت و  دهند، درندگان و پرندگان نیز به ا
و  رسانند و مؤمن صاحب فرزند شـده شوند و درندگان به حیوانات و پرندگان آسیب نمی می

 ( 213 - 212: 1416 طاووس، ابن؛ 402: 1414مروزی، ) .میرد تا چهل ساله شود این فرزند نمی

 :کند نقل می باز در روایتی دیگر عبد اهلل بن مسعود از پیامبر
ــن مــریم ــاران عیســی ب ــه جنــگ دجــال مــی ی ــه همــراه وی ب ــه ب ــد، پــب از خــروج  ک  رون

  .منـــد خواهنــد شـــد دگی در زمـــین بهــرهدابــة االر ، چهــل ســـال در نعمــت و امنیـــت از زنــ
                                                                                                                                  

ِن  س  ِق  اْلح  ـی ق  یح  ل  ْن  اهلِل  ع 
 
ْهـل   ْدِخل  ُیـ أ

 
ِل  أ ـال  ـة   الضب  نب  ـا و   اْلج  م  ْعِنـ ِإنب 

 
ای أ ـذ  ـِذ  ن  یاْلُمـْؤِمنِ  ِبه  ـاُموا ن  یالب  ـِن ی ِفـ ق  م  ـِة  ز  ـی اْلِفْتن  ل   ع 

اِم  ا ااِلْ ِتم  م  ِف  ِم ِباْْلِ ِ اْل   اِن  یب ک  ْسُتورِ  اْلم  ِن  اْلم  ْع  ع 
 
ُهْم  اِن ی  اأْل ِتـِه  ف  ام  ون   ِبِإم  ِتـِه  و   ُمِقـربُ ْمِسـُکون   ِبُعْرو  ِظـُرون   ِلُ ُروِجـِه  و   ُمْست   ُمْنت 

ِ  ُر ْیـغ   ُموِقُنون   کب ـا ـاِبُرون   ن  یش  ُمون   ص  ـلبِ ـا و   ُمس  م  وا ِإنب  ـلبُ ـْن  ض  ـاِن  ع  ک  ـاِمِهْم  م  ـْن  و   ِإم  ـِة م   ع  ْ ِصـِه  ْعِرف  ـ ش  ـی ُدلبُ ی  ل  ِلـ    ع  نب   ذ 
 
 اهلل   أ

ی ال  ع  ا ت  ب   ِإذ  ج  ْن  ح  اِدِه  ع  ْمِب  ن  یْ ع   ِعب  تِ   الشب  ای الب  ه  ل  ع  لِ  ج  ی ال  ید  ل  اِت  ع  ْوق 
 
ِ   أ ال  ع   الصب  سب  ُمو  ل   ف  ِخ  ِهْم یْ ع 

ْ
أ ْقِت  ُر یت  ـی  لِ  اْلو  ب  ُهـُم  ن  یب  ت   ل 

ْقــُت  ــا اْلو  ــُه  ِقُنوایْ ت  ْســی   و   ِبُظُهوِره  نب 
 
ــْد  أ ــْت  ق  ال  ِل    ز  ــذ  ک  ِظــُر  ف  ــاِم  ِلُ ــُروِج  اْلُمْنت  م  ــُ   اْْلِ سبِ م  ــِه  اْلُمت  ِت ام  ــع   ِبِإم  سب  ل   ُمو  ِم  ِه ْیــع   ُع یــج 

اِ ِض  ر  ِة  اهلِل  ف  اِجب  ل   اْلو  ـة   ِه یْ ع  ْقُبول  ـِة  م  ْقُبول  ا ِمْنـُه  اْلم  ج   ر  ْیـغ   ِبُحـُدوِده  ـاِر ـْن  خ  ـی  ع  ْعن  ـا م  ل   ِر   ُفـ م  ُهـو   ِه ْیـع  ـاِبر   ف  ِسـب   ص   ال   ُمْحت 
ُه  ُضربُ ُة یْ غ   ت  اِمه ب   «.ِإم 

 روایـت، ایـن کـه دارد وجـود احتمـال ایـن و مغربهـا مـن الشـمب طلـوع نـه اسـت الشـمب طلـوع حماد بن نعیم نقل در . 1
 الشـمب طلـوع آن مـتن رد و نقل حماد بن نعیم از روایت همین المستدرک کتاب در باشد. نداشته ما بح  به ارتباط

 :است شده ذکر مغربها من
 الحـارث عـن هیـأب عـنی البنـان رابـت بـن محمـد عـن نیحس ابن الوهاب عبد عن عةیله ابن رنا حماد بن مینع رنا »...
 مغربهـا مـن الشـمب طلـوع بعـد الدابـة خـروج قـال وآله هیعل اهلل صلیی النب عن عنه اهللی رض مسعود بن اهلل عبد عن
کم ک:)ن ...«  .(522 - 521 ،4ج تا: بی ،یشابورین حا
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 (402: 1414مروزی، )

در این روایات، جامعه بعـد از طلـوع خورشـید از مغـرب را دارای عـدالت، رفـاه عمـومی، امنیـت 
گیر، برکت در نسل و ایمان همه اقشار ترسیم می در روایـات عصـر  چـه آننماید و این تصویر با  فرا

ای بـر یکـی بـودن  توانـد قرینـه هی دارد و ایـن نکتـه مـیشود، همـاهنگی قابـل تـوج ظهور دیده می
 .باشد طلوع خورشید از مغرب و ظهور امام مهدی

کند، اما قابل استدالل و  این دلیل فقا این نظریه را به عنوان یک احتمال تقویت میپاسخ: 
 .نیستآور  علم

 یر و پایان فرصت شیطان به دو تفس الی یوم الوقت المعلومو( تفسیر آیه 
ـإِ در تفسـیر آیـه  ـل  گـروه روایـت ( 81 :ص ؛38 :حجـر) ومُلــْع م  الْ  ِت ْقـو  الْ  ِم ْو ی ی  ؛ وجــود داردچنـد 

هنگامــه مــرد شــیطان و پایــان مهلــت او را طلــوع خورشــید از مغــرب دانســته  هــا آنیــک دســته از 
مــام مــراد از وقــت معلــوم ظهــور ا :گویـد ( و دســته دیگــر مــی62، 3 ج:  1404وطی، یســ ؛397: همـو)

: 1401 ،یقمــ خــزاز ؛372 - 371: 1405 ،؛ صــدوق242، 2ج: 1380 اشــی،یاســت )ع مهــدی
غ از بح  سندی در روایات، نظریه نمادین بودن طلـوع 453: 1413 ،یعیش یطبر ؛274 ( و فار

گـروه از روایـات نیـز خواهـد بـود بـه ایـن  وجه جمع و توافق خوبی بـرای حـل تعـار  بـین ایـن دو 
کــه بگـوییم طلــو  ع خورشــید از مغـرب تعبیــری نمـادین اســت و بــه ظهـور امــام مهــدیصـورت 

 .اشاره دارد
گروه روایات بررسی شود و هردو از سـند قابـل قبـولی برخـوردار باشـند و  پاسخ: گر سند این دو  ا

مراد از وقت معلوم، قیامت و یا وقت دیگری غیـر از  که ایننیز احتماالت دیگر در تفسیر آیه مانند 
و طلوع خورشید از مغرب، مورد تأیید روایات نباشد، این استدالل بهتـرین  دیظهور امام مه

وقــت معلــوم در آیــه  ؛ زیــرادلیــل بــرای نظریــه نمــادین بــودن طلــوع خورشــید از مغــرب خواهــد بــود
گروه روایـت  منحصر به ظهورامام مهدی و طلوع خورشید از مغرب خواهد شد و جمع بین دو 

 .اشت نمادین را خواهد داشتبه ظاهر متعار  اقتضای برد
تِ ی  ْوم  ی  ز( تفسیر آیه 

ْ
ْعُض آ یأ ّبِ ی  ب   به دو تفسیر ک  اِت ر 

تِ ی  ْوم  ی  در تفسیر آیه 
ْ
ْعُض آ یأ ببِ ی  ب   هـا روایات متعدد و م تلف است؛ یـک دسـته از آن ک  اِت ر 

 اشـــی،یع ؛320 ،2 جو  221، 1 ج: 1387، ی)قمـــ طلـــوع خورشـــید از مغـــرب را منظـــور آیـــه دانســـته
 ،46 ج ،313-312، 6 ج: 1403 مجلســــــــی، ؛10 ،5 ج :1367کلینــــــــی،  ؛385 - 384 ،1 ج: 1380
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، 3 ج:  1404وطی، یســـ ؛329 ،4ج: 1403 ،یترمـــذ ؛16 ،97 ج ،98 ، 90 ج ،166 ،75 ج ،32-33
 ؛128و  102 - 101: 1404ه، یبابو است )ابن مراد ظهور امام مهدی :گوید گروه دیگر می .(57

 .(33 ،64 ج: 1403 مجلســی، ؛155: 1414 ســید مرتضــی، ؛357 ،336 ،30 ،18: 1405 ،صــدوق
غ از بح  سندی در روایات، نظریه نمادین بودن طلوع، وجه جمع و توافق خوبی بـرای حـل  فار
که بگوییم طلوع خورشید از مغـرب تعبیـری  گروه از روایات خواهد بود به این صورت  تعار  دو 

  .دارد ظهور امام مهدی نمادین است و اشاره به
کلمـه پاسخخ:  کـه دارای قابلیـت حمـل بـر بیشـتر از یــک « بعـض»ایـن اسـتدالل بـا وجـود  در آیــه 

 .مصداق است، م دوش بوده و قابل استناد نیست
ح( پایان یافتن فرصت توبه و فایده نداشتن ایمـان پـا از طلـوع خورشـید از مغـرب و ظهـور امـام 

 مهدی
کـه پـب از ایـن در بسیاری از روایات ط لـوع خورشـید از مغـرب بـه ایـن نکتـه اشـاره شـده اسـت 

حنبـل،  بـناطلوع درب توبه بسته خواهد شد و ایمـان افـراد سـودی بـه حالشـان ن واهـد داشـت )
 ؛1353 ،2ج :تــــا بی ،ینــــیماجــــة القزو ابــــن ؛344 ،6ج: 1411 ،ینســــا  ؛240 - 239، 4ج :تــــا بی
 ؛198 ،10ج: 1408 ،یفمـــیه ؛206 - 205 ،5ج: 1403 ،یترمــذ ؛282 - 281، 1ج :تــا بی ،یهقــیب

ــــا بی ،یصــــنعان : 1414مــــروزی،  ؛206 ،10ج ،57 _ 56، 8ج: 1406 ،یطبرانــــ ؛206_  204 ،1ج :ت
: 1405 ،صـدوقکنـد ) محـدود مـی ( و در یک روایت فرصت توبه را به ظهور امام مهـدی398
کــه مــراد از طلــوع و پایــان توانــد مؤیــد نظریــه نمــادین بــودن باشــد بــا ایــن توضــ ( و ایــن مــی18 یح 

 .فرصت توبه همان ظهور است
اما در روایـت دیگـری فرصـت توبـه محـدود بـه مـرد حجـت  ،این استدالل خوبی است پاسخ:

( و ایـن بــا طلـوع واقعــی 236 ،1ج: 1370 ،یالهـی و خـالی شــدن زمـین از حجــت شـده اسـت )برقــ
  .خورشید در آستانه قیامت سازگاری دارد

 پاسخ به چند پرسش
در روایــات تفســیری ایــن  ویژه بــهدر بســیاری از روایــات مربــوط بــه طلــوع خورشــید از مغــرب 

بر فر   .نشدن توبه و فایده نداشتن ایمان پب از طلوع تصریح شده است پذیرفتهموضوع، به 
، عــدم قبــولی توبــه و  نمــادین بــودن طلــوع خورشــید از مغــرب و حمــل بــر ظهــور امــام مهــدی

 فایده بودن ایمان پسا طلوعی چه توجیهی دارد؟ بی
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ُه و  آیه  :پاسخ ْحـد  ا ِباهلِل و  نب  نا قاُلوا آم  س 
ْ
أ ْوا ب 

 
أ ا ر  مب  ل  ْرنـا ِبمـا ک  ف  ـا ِبـِه ُمْشـرِ ُک ف  ـْم یکِ نب  ل  ـن  ف  ـ ُک ی  ُعُهْم ی  ْنف 

ِتـیإِ  ت  اهلِل الب  نا ُسنب  س 
ْ
أ ْوا ب 

 
أ ا ر  مب  ـْت ِفـ یماُنُهْم ل  ل  ـْد خ  ِسـر  ُهناِلـ یق   (85: )غـافر اِفُرون  کـالْ  ک  ِعبـاِدِه و  خ 

که عدم نفع ایمان در هنگامه دیدن عذاب الهی یک سنت خداوندی است و شکی  می بیان کند 
که ظهـور امـام مهـدی کـافران  نیست  از پـب پـرده غیبـت، سـرآغاز بـأس الهـی و عـذاب بـرای 

ن عذاب سـودمند اسـت و پـب از مشـاهده خواهد بود و مطابق سنت خداوند ایمان تا قبل از آمد
رسـد و غیـب مشـهود  عذاب نفعی ن واهد داشت و در عصر ظهور وضو  حـق بـه درجـه عـالی مـی

کافران و معاندان قبول ن واهد شد  .خواهد شد و در آن هنگام توبه 
تِ ی  ْوم  ی  در تفسیر آیه  امام صادق

ْ
ْعُض آ یأ ببِ یب  ْفسـا  إِ ی  ال  ک  اِت ر  ُع ن  ـْم ت  مایْنف  ـْت ُکـُنهـا ل  ن  ْن آم 

ْبُل   :فرماید می  ِمْن ق 
که مردم منتظرش هستند، امام مهدی آیات خداوند، امامان هستند و آیه که  ای  است 

که سابقه اعتقادی نسبت به مهدویت ندارند به حال   هـا آنوقتی ظاهر شود ایمان افرادی 
گر چه به امامان دیگر معتقد باشند  1(18: 1405 ،صدوق) .سودمند ن واهد بود ا

گونه  همان است با فر  نمادین بودن طلوع خورشید از مغرب، مراد از خورشید امام مهدی
روایات به چشم  در سایر ولی عصر ویژه بهو  و ا مة که استعمال این واژه در مورد پیامبر

 ی طلوع از مغرب چیست؟ااما معن .خورد و منظور از طلوع، ظهور آن حضرت است می
ــر وجــود دارد  :پاسخخخ گونــه تعبی ــات طلــوع خورشــید از مغــرب دو  مــن »و  «مــن المغــرب»در روای
کلمه دوم نسبت به واژه قبل پر تکرارتر است، با توجه به واژه مـن المغـرب و الـف و الم  «مغربها و 

از شـهر مکـه باشـد زیـرا  عهد احتمال دارد منظور از طلوع خورشید از مغرب ظهـور امـام مهـدی
گــرفتن تعبیــر 395: 1383 ســمت غــرب جزیــر  العـرب اســت )تبریزیــان، مکـه در ( و امــا بـا در نظــر 

که خورشید اسـت ممکـن اسـت از طلـوع خورشـید از مغـرب، ظهـور آن  «من مغربها» و مرجع ضمیر 
 .حضرت از پب پرده غیبتش اراده شده باشد

 ل واقعی بودن طلوع خورشید از مغربیدال
 رشید آسمان در روایات طلوعالف( بیان مطالبی پیرامون خو

کـه بـر طلـوع واقعـی  در روایات مربوط به طلوع خورشید از مغرب نکات و ریز موضوعاتی اسـت 
                                                        

لِ » .1 ِ ع  اب   ْبِن  یب ْن  ِر   بِ  ع 
 
ْبِد ی أ ُه  اهلِل  ع  نب 

 
: أ ال  ْوِل ی فِ  ق  زب   اهلِل  ق  ل   و   ع  تِ ی   ْوم  ی    ج 

ْ
ْعُض ی أ ِ    اِت یآ ب  بب ـُع ی   ال ر  ْفسـا   ْنف  ـْم  ماُنهـایإِ  ن   ل 

ُکْن  ْت  ت  ن  ْبُل  ِمْن  آم  ال    ق  ق  ُة  ُهُم  اُت ی  اْض  ف  ِ مب 
 
ُ   ُة ی  اْض  و   اأْل ر  ظ  اِ ُم  ُهو   اْلُمْنت  ِئذ  ی  ف   اْلق  ُع ی   ال   ْوم  ْفسا   ْنف  ـایإِ  ن  اُنه  ـْم  م  ُکـْن  ل  ـْت  ت  ن   آم 

ْبِل  ِمْن  ْت  ِإْن  و   ِف یْ ِبالسب   اِمِه ی  قِ  ق  ن  ْن  آم  ُه  ِبم  م  دب  ق  اِ ِه  ِمْن  ت   «.آب 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

خورشید از مغرب قابل تطبیق است؛ چگونگی طلوع، وضعیت ظـاهری خورشـید در زمـان طلـوع، 
گرفتن خورشید و ماه در طلوع و عدم صدور فرمـان در شـب طلـوع خورشـید از مغـ رب، بیـان اجازه 

چگونگی بسته شـدن درب توبـه بعـد از طلـوع و رابطـه طلـوع خورشـید از مغـرب بـا طلـوع فجـر، در 
  .خورد روایات طلوع به چشم می

 تبیین چگونگی طلوع و حالت خورشید در زمان طلوع .1
کـه شـب طلـوع خورشـید از مغـرب، بـه انـدازه دو )سـ :  1404وطی، یدر برخی روایات آمده است 

وطی، یسـ ؛1109 - 1108 ،5ج: 1416( یا سه شب )الـدانی، 208 ،55 ج: 1403 جلسی،م ؛57، 3 ج
ــه دارای برنامــه  ( طــوالنی مــی209 ،55 ج ،60، 3 ج:  1404 ک کســانی  شــود و تنهــا ســالکان شــب و 

قرا ـت قـرآن شـبانه هسـتند متوجـه ایـن طـوالنی شـدن خواهنـد شـد و فـردای آن شـب خورشــید از 
:  1404وطی، یسـ ؛74، 8 ج: 1415 ،یطبر ؛1109-1108 ،5ج: 1416 کند )الدانی، مغرب طلوع می

 .(209 -208 ،55ج ،60، 3 ج
کــه خورشــید از مغــرب طلــوع مــی کنــد و مــردم همگــی شــیون  در روایــت دیگــر وارد شــده اســت 

گــردد و از محــل طلــوعش  کــه خورشــید بــه وســا آســمان برســد ســ ب بعــد برمــی کننــد تــا ایــن مــی
 .(209، 55 ج: 1403 ی،کند )مجلس )مشرق( طلوع می

فاارخون خورشااید و ماااگ در طلااوع و راادم رااد ر خرمااان در شاا  طلااوع خورشااید  .2  اجااازگ 
 از مغرب

خواهنـد طلـوع  فرماید؛ وقتی خورشید و یا ماه می در جای دیگر در چگونگی طلوع خورشید می
دهد و  نمی دهد و در شب م صوص، خداوند اذن گیرند و خدا اجازه می کنند از خداوند اجازه می

، 1ج :تـا بی ،یشابورین ؛176، 8ج ،75 ،4ج: 1401 ،یب ار)گردد  فرمان طلوع از مغرب صادر می
ــ ؛42 ،5ج ،325 - 324، 3ج: 1403 ،یترمــذ ؛145 ،5ج :تــا بیحنبــل،  بــنا ؛96 : 1415 ،یطبران
 :تــا بی، یشـابورین مکحــا ؛57، 3 ج:  1404وطی، یسـ ؛73، 8 ج: 1415 ،یطبـر ؛374 _ 373 ،4ج
 .(146 ،144 ،209 ،55 ج: 1403 مجلسی، ؛350، 14ج: 1409 ،یهند یمتق ؛548 - 547 ،4ج

گـرفتن خورشـید و مـاه، بسـیاری از مطالـب آن را  البته عالمه مجلسی پب از نقل روایت اجـازه 
رسـد فهـم  بـه نظـر مـی .1(146 ،55 ج: 1403 داند )مجلسی، قابل حمل بر معنای خالف ظاهر می

                                                        
کثـــر حمـــلی قـــد انیـــب» .1   علـــمی اهلل و العـــرب کـــالمی فـــ الشـــا ع المجـــاز و ةیـــلیالتمف االســـتعار  یعلـــ ال بـــری فـــ ورد مـــا أ

 .«األمور حقا ق
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 .ساده نباشد و بایستی علمش را به اهلش وانهاد امفال این روایات
 رابطه طلوع خورشید از مغرب با طلوع خجر .3

شـود و ایـن دسـته  در برخی روایات رابطه بین طلوع فجر و طلوع خورشید از مغرب، مطرح می
 از اخبار نیز دلیل بر واقعی بودن طلوع خورشید از مغرب خواهند بود

کـه طلـوع فجـر بـرای امـت مـن باعـ  آسـودگی خـاطر از  نقـل مـی عبـاس از پیـامبر ابن کنـد 
 ،یمنـاو ؛133 ،2ج: 1401وطی، یسـ ؛458 2،ج: 1406 ،ابو شـجاعطلوع خورشید از مغرب است )

 .1(349 ،14ج: 1409 ،یهند یمتق ؛358 ،4ج: 1415
 گوید: خدیجه می ابی

کرد و من می مردی از امام صادق گفت من نمـاز صـبح خوانـدم  سؤال  و هـر چـه شنیدم، 
گفتم و می خواسـتم قبـل از طلـوع خورشـید ب ـوابم امـا ایـن خـواب را  خواستم از ذکر واجب 

گفــت :حضــرت فرمــود .خــوش نداشــتم ترســیدم خورشــید از غیــر از محــل  مــی :چــرا؟ آن مــرد 
کنـد طلوع همیشگی کـه غیـر قابـل فهـم نیسـت :حضـرت در جـواب فرمـود .اش طلـوع   ؛ایـن 

که فجر ب کن از هر جانب  کـرد و هنگـامی نگاه  دمد خورشید نیز از همان جهت طلوع خواهد 
گفتـه باشـی بـدون نگرانـی ب ـواب : 1365 طوسـی، ؛351 ،1ج: 1363 )طوسـی، .که ذکر واجبـت را 

 2(268 ،52ج :1403 مجلسی، ؛545 - 544 ،26 ج: 1406اشانی، ک ضیف ؛321 ،2ج

کتاب   در مالحـم آورده )مجلسـی، ایـن روایـت را در زمـره روایـات امـام صـادق بحار االنةواردر 
کالم مفصلی در مورد طلوع خورشید از مغـرب 268 ،52ج :1403 ( و مرحوم فیض نیز در شرح آن 

کـــرده اســـت )فـــ کـــه نگرانـــی راوی از  ؛3(544 ،26 ج: 1406اشـــانی، ک ضیذکـــر  امـــا احتمـــال دارد 
از مغـرب  تش ی  طلوع فجر صادق و اشتباه در وقت نماز صبح باشد و ارتباطی بـا بحـ  طلـوع

کـه در ایـن روایــت لفـظ طلـوع خورشـید از مغـرب نیسـت، بلکـه طلــوع  ایـن خصوصـا   ؛نداشـته باشـد
                                                        

 «.(عباس ابن عن فر) مغربها من الشمب طلوع منی المت أمان الفجر طلوع» .1

 أن دیـأر مـا بکـل اهلل أذکـر رم الفجری أصلی إن فقال: أسمع أنا و رجل سأله قال: اهلل عبدی أب عن جة،یخدی أب عن» .2
کره الشــمب طلــوع قبــل فأنــامی جنبــ أضــع أن دیــفأری علــ جــبی ممــا أذکــره کــره قــال: لــمر و قــالر ذلــ  فــأ  تطلــع أن أ

 من  یعل بیل و الشمب تطلع رمة فمن الفجر طلعی  یح من انظر خفای بذل  بیل :قال مطلعها، ریغ من الشمب
 «.جل و عز اهلل ذکرت قد کنت إذا تنام أن حرج

 ذلـ  نتظـری فکـان مغربهـا  مـن الشـمب تطلـع فهنالـ  القـا م ظهور وقت جای إذا أنه بلغه قد السا ل کان الم : انیب» .3
 نا مـا نئـذیح هـو کـان و مطلعهـا ریـغ مـن الشمب طلعت و ظهوره نیح حان طلوعها قبل نام هو إن ف اف الزمان
 ذلـ ی فـ الفجـر طلـعی  یح من تطلع إنما ومی کلی ف الشمب ألن به خفای ال نیب األمر هذا بأن فأجابه عنه غافال

 محالـة ال العلـم لـه حصـلیف ومیـال ذلـ ی فـ الفجـر مطلـع رایـ قـد فهـو الفجـر بعـد نـامی مـن و مغربا أو کان مشرقا ومیال
 .«الرخصة و الجواز علی محمول ضایأ ال بر هذای ف النوم عن الحرجی نف و ه،یف الشمب بمطلع
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ژپو
هش مهدیاه

وی

گــرفتن ایــن احتمــال ایــن روایــت قابــل اســتناد  ــا در نظــر  خورشــید از غیــر محــل طلــوعش اســت ب
 .ن واهد بود

 شناسان ب( فهم علما و حدیث
وع از مغـرب بـه واقعـی بـودن آن برخی منابع روایی و یا شرح حدی  در ضمن بیان روایات طل

 .اند دهکرتصریح 
کاشــانی طلــوع خورشــید از مغــرب واقعــی دانســته و آن کنایــه از آغــاز تغییــرات  مرحــوم فــیض  را 

و مرحـوم مجلسـی نیـز ایـن  1(61 ،15 ج: 1406اشـانی، ک ضیداند )فـ کیهانی در آستانه قیامت می
کرده و بر آن صحه می  .2(167 ،75 ج: 1403 گذارد )مجلسی، کالم را نقل 

 ج( زمان طلوع پا از فرود آمدن مسیح
 را پــــب از ظهــــور امــــام  منــــابع روایــــی شــــیعه و ســــنی نــــزول حضــــرت عیســــی بــــن مــــریم

کــرده مهــدی  انــد و احادیــ  نمــاز جماعــت  پیــروزی بــر دشــمنان و فــتح بیــت المقــدس بیــان 
کـــه امامـــت آن  مـــریم پـــب از عهـــده دار اســـت و عیســـی بـــن  را امـــام زمـــان در بیـــت المقـــدس 

ـــد ایـــن معنـــ فـــرود آمـــدن از آســـمان بـــه ایشـــان اقتـــدا مـــی ـــود اکنـــد نیـــز مؤی  بنـــابر ایـــن  .خواهـــد ب
گفتــه برخــی روایــات پــب از مســیح رخ خواهــد داد، نمــاد ظهــور امــام  نمــی کــه بــه  تــوان طلــوعی را 

  .دانست مهدی
 ماید:فر می های آخر الزمان پب از بیان فتنه در روایت ارطا  بن منذر، پیامبر

: 1409 ،یهند یمتق ؛29: 1414مروزی، ) .س ب مسیح است و پب از آن طلوع خورشید از مغرب
 3(164 - 163 ،11ج

 :آمده است در روایت عبد اهلل بن مسعود از پیامبر
کشته شدن دجال به دست وی زندگی ادامه دارد تـا طلـوع  ،پب از نزول عیسی بن مریم و 

 4(203: 1416 طاووس، ابن ؛397و  354 :1414مروزی، ) .خورشید از مغرب
                                                        

 «.امةیالق امیق و الساعة أشراط عن ةیکنا مغربها  من الشمب طلوع لعل و» .1

 «.یالوافی ف اهلل رحمه ضیالف قاله کما امةیالق امیق و الساعة أشراط عن ةیکنا مغربها  من الشمب طلوع لعلب  و» .2

 ... مترادفـة فـتن آخرهـای فـ ،یأمت بیتص فتن أربعی أمتی ف تکون قال اهلل رسول أن بلغنا: قال المنذر بن أرطا » .3
 .«مغربها من الشمب طلوع رم ح،یالمس رم

 عبد عن الحارث عن هیأب عن رابت بن محمد عن نیحس بن الوهاب عبد عن عةیله ابن عن عمر أبو رنا مینع حدرنا» . 4
 طلــوع لــةیل ئــوایتج حتــی تمتعــوا الــدجال وقتــل میمــر بــن ســییع نــزل إذا) قــال وســلم هیــعل اهلل صــلیی النبــ عــن اهلل

 .«... مغربها من الشمب



ورش
ع خ

طلو
 دی

ر 
ز مغ

ا
ت

قعی
یا وا

ماد 
، ن

     
                

 

 

101 
 
 

 :کند نقل می حذیفة بن یمان از پیامبر
ها هسـتند و در آخـر طلـوع خورشـید از مغـرب خواهـد  از اولین نشانه دجال و نزول عیسی

 1(260 - 259 ،14ج: 1409 ،یهند یمتق ؛115 ،17ج: 1415 ،یطبر) .بود

 د( طلوع، پایان عمر دنیا و پا از قبض روح خالیق
گـــر نمـــاد ظهـــور امـــام مهـــدی ـــوع خورشـــید از مغـــرب ا  باشـــد، نـــه تنهـــا پایـــان دنیـــا و  طل

هنگامه شروع قیامت نیسـت، بلکـه سـرآغاز زنـدگی طیبـه بشـر اسـت و مطـابق روایـات شـیعه ایـن 
کـه  .(1392 ورمزیـار، ک:)نـ حکومت الهی سالیان طوالنی ادامه خواهد داشت بنـابر ایـن روایـاتی 

تواننـد قرینــه بـر واقعـی بــودن  داننــد، مـی را بسـیار نزدیـک بــه قیامـت مـی طلـوع خورشـید از مغــرب
 .طلوع باشند

کره  بیان می در روایت ابن عباس از پیامبر گر مردی یک  که از زمان طلوع از مغرب ا شود 
 ؛397: 1414مروزی، اسب را برای سواری پرورش بدهد موفق به سوار شدن بر آن ن واهد شد )

کی 61، 3 ج:  1404وطی، یسـ ؛51 ،1ج: 1403 ،یطبر ؛306 ،11ج :تا بی حجر، ابن ( و ایـن خبـر حـا
کمی فرصت بین طلوع تا قیامت است  .از 

 :نقل شده است در روایت انب از پیامبر
ای از ایـن امـت بـه صـورت میمـون و خـوک خواهنـد  صبح روز طلوع خورشـید از مغـرب عـده

د شـد و در اعمــال نیـک و بــد چیــزی دفــاتر و اقـالم ربــت اعمـال بســته و خشـک خواهنــ .شـد
کم ن واهد شد  (59 ،3 ج:  1404وطی، ی)س .اضافه و 

کبراست  .مطالب ذکر شده در این خبر همگی تصویری از شروع قیامت 
 گوید: می حذیفة بن اسید به نقل از پیامبر

که خداوند به وسیله آن جـان مؤمنـان را مـی وزد و سـ ب خورشـید از مغـرب  گیـرد مـی بادی 
کردطلو  ؛594 ،3ج :تا بی، یشابورین مکحا ؛175 ،3ج: 1406 ،یطبران ؛9 ، 8ج: 1408 ،یفمیه) .ع خواهد 
 (349، 14ج: 1409 ،یهند یمتق

                                                        
 و سییع ونزول الدجال ات:یاض أول :اهلل رسول قال قول:ی مانیال بن فةیحذ سمعت قال: حراش، بنی ربع عن » .1

 ومـأجوج أجوجیـ رـم ،والدابـة والـدخان قـالوا إذا معهـم لیـتق المحشـر، إلـی الناس تسوق ن،یأب عدن قعر من ت رج نار
 « مغربها من الشمب طلوع ذل  فعند ...
 ونــزول الـدجال خــروج توالـت: واحــد  منهـا ســقا إذا ا،یال ـی فــ کـالنظم اتیــآ عشـر الســاعةی دیـ نیبــ» مشـابه: مـتن

 یمتقـ) «مانهـایإ نفسـا نفـعی ال نیحـ وذلـ  مغربهـا مـن الشـمب وطلـوع والدابـة ومـأجوج أجوجی وفتح میمر ابن سییع
 .(260 ،14ج :1409 ،یهند
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ژپو
هش مهدیاه

وی

ــ  ( پایــان یــافتن فرصــت توبــه و فایــده نداشــتن ایمــان پــا از طلــوع خورشــید از مغــرب و مــر  ـه
 حجت الهی

کـه پـب از ایـن  در بسیاری از روایات طلـوع خورشـید از مغـرب بـه ایـن نکتـه اشـاره شـده اسـت 
حنبـل،  طلوع درب توبه بسته خواهد شد و ایمـان افـراد سـودی بـه حالشـان ن واهـد داشـت )ابـن

ــــن ؛344 ،6ج: 1411 ،ینســــا  ؛240 _ 239، 4ج :تــــا بی ــــا بی ،ینــــیماجــــة القزو اب  ؛1353 ،2ج :ت
ـــیب ـــا بی ،یهق ـــذ ؛282 _ 281، 1ج :ت  ؛198 ،10ج: 1408 ،یفمـــیه ؛206 _ 205 ،5ج: 1403 ،یترم

ــــا بی ،یصــــنعان : 1414مــــروزی،  ؛206 ،10ج ،57 _ 56، 8ج: 1406 ،یطبرانــــ ؛206_  204 ،1ج :ت
، 2ج: 1409 ،یهنــد یمتقـ ؛59 ،3 ج:  1404وطی، یســ ؛261 ،4ج :تـا بی، یشــابورین مکحـا ؛398
کـــه در روایــت عبـــد اهلل بــن ســـلیمان عــامری از امـــام 261 ،222 ،221 ،211 ،4ج ،22 ( در حــالی 
که حالل و حـرام خـدا را بشناسـد و  قصاد که در زمین همواره حجتی از خدا هست  بیان شده 

کند و تنها چهل روز قبل از قیامت زمین خالی از حجـت خواهـد شـد و هنگـامی  به راه خدا دعوت 
ای بـه حالشـان  که حجت از میان مردم برداشته شـود درب توبـه بسـته شـده و ایمـان افـراد فایـده

ــوع  .(236 ،1ج :1370 ،یبرقــن واهــد داشــت ) کــه طل کــرد  شــاید بتــوان از ایــن روایــت برداشــت 
خورشــید از مغــرب مقــارن بــا مــرد حجــت الهــی اســت و ایــن بــا نمــادین بــودن طلــوع بــرای ظهــور 

 .سازگاری ندارد

 پاسخ به یک پرسش
بر فر  واقعی بودن طلوع خورشید از مغرب، چه نیازی به این امر است و چرا خداوند چنین 

 ای نموده است؟ ادهار

اسـت و یـا  طلوع واقعی خورشید از مغـرب، یـا بـه عنـوان عالمـت بـرای ظهـور موعـود پاسخ:
افتـد؛ یکـی در هنگامـه ظهـور و دیگـری در آغـاز  که دو مرتبه اتفاق می نشانه شروع قیامت و یا این

گــر طلــوع عالمــت بــرای ظهــور امــام مهــدی .قیامــت  باشــد، حکمــت آن، اربــات حقانیــت آن ا
ــه دادن مـردم بــه جانـب ایشــان اسـت، همــان کــارکرد  حضـرت و توجب کــه در سـایر عال ــم ایـن  گونـه 

کرامت انجام  هست و یا شاید هم توسا امام مهدی در پاسخ به منکران به عنوان معجزه و 
گر در هنگامه قیامت باشد و نظریه عدم امکان طلوع خورشید از مغرب پذیرفته شود، بـه  گیرد و ا

 .ع قیامت و به هم ری تن نظام هستی استعنوان شرو
ــالم ابــراهیم خلیــل الــرحمن  ک در برخــی منــابع حکمــت طلــوع خورشــید از مغــرب را پاســخ بــه 
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 1(210، 4 ج: 1422 رعلبــی، ؛176، 2 ج:  1415بغــدادا،  ؛96، 2 ج:  1422 جــوزا، داننــد )ابــن مــی
که خورشید را از مشرق می که فرمود: کسی است  گ خدای من  ر تو )نمرود( ادعـای خـدایی آورد و ا

که تا قبل از قیامت خورشید را از  نیزخداوند  .(258ه: بقر) داری آن را از مغرب بیاور قسم خورده 
کــار اســت  کــه او قــادر بــر ایــن   قرطبــی، ؛21، 1 ج:  1423، )بل ــیمغــرب بیــاورد تــا همگــان بداننــد 

 .2(171، 1 ج: تا بی،  سمرقندا ؛408 ،5 ج:  1422قونوا، ؛285 ،3 ج: 1364

 گیری نتیجه
گــرفتن یافتــه هـای تحقیــق، جنبــه واقعــی بــودن طلـوع خورشــید از مغــرب بــه جهــت  بـا در نظــر 

که اشاره مستقیم به خورشـید آسـمان دارد و دال کـه قابـل حمـل بـر یـوجود روایات فراوان  ل دیگـر 
لــوع شــود و امــا نظریــه نمــادین و ســمبلیک بــودن ط معنــای نمــادین )ظهــور( نیســت، تقویــت مــی

کـه در  گر چه مستند روایی ندارد اما با توجه به قرا ن و شواهدی  ه اسـت مسـئلخورشید از مغرب ا
 .به عنوان یک نظریه قابلیت طرح در مجامع علمی را دارد

                                                        
ـ لنمـرود: قـال میإبـراه إنب  مغربهـا  مـن الشـمب طلـوع یفـ الحکمـة و :یالکنـان ییـحی بن زیالعز عبد قال و» .1   اهللی ربب

تِ ی  
ْ
ْمِب ی أ ْشِرِق  ِمن   ِبالشب  ِت  اْلم 

ْ
أ ْغِرِب  ِمن   ِبها ف  ُبِهت   اْلم  ِذ  ف  ر  ی الب  ف  مة و الملحد  أن و ک   و ذل  نکرونی آخرهم عن المنجب

 شـای إن ملکـه مـن الشـمب فـإنب  قدرتـه نیالمنکـری ریـل المغـرب مـن ومـای تعـالی اهلل طلعهـایف [ ]کـا ن ریـغ هـو قولـونی
 «.المغرب من شای إن و المطلع من أطلعها

 رایـ مـن علمیفـ المغرب قبل من الشمب عنیی بها. آتی حتی الساعة تقوم الی جالل وی عزت و _ : سبحانه _ اهلل فقال» . 2
 «.شئت ما أفعل أن علی قادر اهلل أنا أنی ذل 
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 منابع
 ، تهران، جهان رایانه، چاپ چهارم.پور فرهنگ پیشیو آریانق(، 1385پور، منوچهر ) آریان _

، تحقیـق: علـی عبـدالبارا  روح المعةانى فةى تفسةیر القةرآن العظةیم (، ق1415آلوسی، سید محمـود ) _
 . ، چاپ اول تب العلمیهک، دارال عطیة، بیروت

الفةردوس ق(، 1406أبوشجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه الدیلمی الهمذانی ملقـب بـه إلکیـا ) _
 ، تحقیق: السعید بن بسیونی زغلول، بیروت، دار الکتب العلمیة.بمأثور الخیاب

، قــم المقدســة، مدرســة اْلمــام اإلمامةةة والتبصةةرةق(، 1404بابویــه قمــی، علــی بــن الحســین ) ابن _
 ، چاپ اول.المهدی

ــی ) ابن _ ــن عل ــدالرحمن ب ، تحقیــق: عبــدالرزاق زاد المسةةیر فةةى علةةم التفسةةیرق(، 1422جــوزا، عب
 ، چاپ اول. تاب العربیک، دار ال المهدی، بیروت

 یروت، دار المعرفة، چاپ دوم.، بفت  الباریتا(،  حجر )بی ابن _
 ، دار صادر، بیروت.مسند احمدتا(،  حنبل، احمد بن محمد )بی ابن _
ــن موســی ) ابن _ ــی ب ، المالحةةم والفةةتن التشةةییف بةةالمنن فةةى التعییةةف بةةالفتنق(، 1416طــاووس، عل

 ، نشاط، چاپ اول.اصفهان، مؤسسة صاحب األمر
، تحقیـق و تـرقیم و تعلیـق: محمـد ابةن ماجةةسةنن تـا(،  ماجة القزوینـی، محمـد بـن یزیـد )بی ابن _

 ر للطباعة و النشر. کجا، دار الف فؤاد عبد الباقی، بی
 ، دار األضوای، بیروت.شف الغمةکتا(،  الفتح )بی إربلی، ابن أبی _
، قــم، مؤسســة النشــر تأویةةل اایةةات الظةاهرة فةةى فضةةائل العتةةرة الیةاهرةق(، 1409اسـترآبادا، علــی ) _

 اْلسالمی، چاپ اول. 
تــاب العربــی، ک، بیــروت، دار الالغةةدیرق(، 1397امینــی، عبــد الحســین احمــد )عالمــه امینــی( ) _

 چاپ چهارم.
 ، تهران، س ن، چاپ اول.فرهنگ بزرگ سخنش(، 1381انوری، حسن ) _
،  ة البعفـة، قـممؤسسـ، تحقیـق:  البرهةان فةى تفسةیر القةرآن،  ق(1416 بحرانی، هاشم بـن سـلیمان ) _

 .  چاپ اول،  ، تهران بنیاد بعفت
 دار الطباعة. -رک، إستانبول، دار الفصحی  البخاریق(، 1401ب اری ) _
الــدین  ، تصــحیح و تعلیـق: السـید جاللالمحاسةنق(، 1370برقـی، احمـد بـن محمــد بـن خالـد ) _
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 تب اْلسالمیة.کالحسینی )المحدث(، طهران، دار ال
، تحقیـق: محمـد  انى التنزیةللباب التأویل فةى معة(،  ق1415بغدادا، عالی الدین علی بن محمد ) _

 تب العلمیة، چاپ اول.ک، دار ال ، بیروت علی شاهین
، تحقیـــق: عبـــد اهلل محمـــود  تفسةةةیر مقاتةةل بةةةن سةةةلیمانق(، 1423)  بل ــی، مقاتـــل بـــن ســـلیمان _

 . ، چاپ اول ، دار إحیای التراث ، بیروت شحاته
 جا. ر، بیک، دار الفبرىکالسنن التا(،  بیهقی )بی _
 ، تهران، ژرف، چاپ اول.العد التنازلى فى عالئم ظهور المهدیش(، 1383اس )تبریزیان، عب _
ــرحمن محمــد سةةنن الترمةةذی )جةةامع الصةةحی (ق(، 1403ترمــذی ) _ ، تحقیــق و تصــحیح: عبــد ال

 ر، چاپ دوم.کعفمان، بیروت، دار الف
،  نشةةف و البیةةان عةةن تفسةةیر القةةرآکال،  ق(1422رعلبــی نیشــابورا، ابواســحاق احمــد بــن ابــراهیم ) _

 ، چاپ اول.  ، دار إحیای التراث العربی تحقیق: ابو محمد بن عاشور، بیروت
، تحقیـق: السـید نور البراهین )أو أنیا الوحید فى شرح التوحید(ق(، 1417جزایری، سید نعمة اهلل ) _

 مهدی الرجا ی، قم، مؤسسة النشر اْلسالمی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ اول. 
 جا.  نا، بی ، إشراف: یوسف عبد الرحمن المرعشلی، بیکالمستدرتا(،  م نیشابوری )بیکحا _
ـــة مختصةةةر بصةةةائر الةةةدرجاتق(، 1370حلـــی، حســـن بـــن ســـلیمان ) _ ، النجـــف األشـــرف، المطبع

 ، چاپ اول. الحیدریة _ قم، انتشارات الرسول المصطفی
ی ال ـو ی، مرکوهکـ، تحقیـق: السـید عبـد اللطیـف الحسـینی الفایة اتثةرک ق(،1401خزاز قمی ) _

 قم، انتشارات بیدار. 
 ، بیروت، البال . برىکالهدایة الق(، 1419)  خصیبی، حسین بن حمدان _
السةنن الةواردة فةى الفةتن و غوائلهةا و السةاعة و ق(، 1416الدانی، أبو عمرو عفمان بن سعید المقرئ ) _

 ، چاپ اول.فوری، الریا ، دار العاصمةک، تحقیق: ضای اهلل بن محمد إدریب المبارأشراطها
 ، مؤسسة اْلمام المهدی، چاپ اول. الخرائ  و الجرائ ق(، 1409الدین ) راوندی، قطب _
، تحقیق: ابـو سـعید عمـر بـن غالمحسـن  بحر العلومتا(،  سمرقندا نصر بن محمد بن احمد )بی _

 .  ر، چاپ اولک، دار الف ، بیروت عمروا
ــان االصــبهانی، ، تحقیــق: الســید الفصةةول المختةةارةق(، 1414ســید مرتضــی ) _ ــور الــدین جعفری ن

 الشیخ یعقوب الجعفری، الشیخ محسن األحمدی، بیروت، دار المفید، چاپ دوم. 
 ر، چاپ اول. ک، بیروت، دار الفالجامع الصغیرق(، 1401ر )کب سیوطی، عبدالرحمن بن ابی _
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تاب انـه آیـة اهلل ک،  ، قـمالدر المن ور فى تفسیر المأثور(،  ق1404______________________________ ) _
 ، چاپ اول.  مرعشی نجفی

بـر غفـاری، قــم، ک، تصـحیح وتعلیــق: علـی امعةانى اتخبةارق(، 1379صـدوق، محمـد بـن علــی ) _
 مؤسسة النشر اْلسالمی.

، تقــدیم: الســید محمــد صــادق بحــر العلــوم، علةةل الشةةرائعق(، 1385______________________ ) _
 تبة الحیدریة.کنجف، منشورات الم

بـــر کا ، تصـــحیح و تعلیـــق: علیمةةةال الةةةدین و تمةةةام النعمةةةةکق(، 1405________________ )______ _
 غفاری، قم، مؤسسة النشر اْلسالمی التابعة لجماعة المدرسین.

، قــم، دفتــر انتشــارات اســالمی )جامعــه مةةن ال یحضةةره الفقیةةهق(، 1413)  ______________________ _
 مدرسین(، چاپ دوم.

 ، قم، مؤسسة البعفة، چاپ اول.اتمالىق(، 1417__ )____________________ _
، تحقیــق: شــیخ المحـــدث حبیــب الــرحمن األعظمـــی، المصةةةنفتا(،  )بی صــنعانی، عبــدالرزاق _

 نا. جا، بی بی
، دفتـر انتشـارات اسـالمی  ، قـم المیزان فى تفسةیر القةرآن،  ق(1417طباطبایی، سید محمدحسین ) _

 . مدرسین، چاپ پنجم  جامعه
ــد الســلفی، بیبیةةرکالمعجةةم الق(، 1406طبرانــی ) _ ــد المجی جــا،  ، تحقیــق و ت ــریج: حمــدی عب

إحیای التراث العربی، چاپ دوم.  دار
 جا، دار الحرمین للطباعة والنشر والتوزیع.  ، بیالمعجم اتوسطق(، 1415_______ ) _
، بیروت، مؤسسة األعلمـی للمطبوعـات، تفسیر مجمع البیانق(، 1415طبرسی، فضل بن حسن ) _

 چاپ اول.
، تعلیق و مالحظات: السید محمد باقر ال رسان، االحتجاجق(، 1386طبرسی، احمد بن علی ) _

 النجف األشرف، دار النعمان للطباعة و النشر.
کوشش: سید محمود مرعشی، قم، متاج الموالیدق(، 1406______________________ ) _ تب ک، به 

 آیة اهلل العظمی المرعشی النجفی.
 ، قم، مؤسسة البعفة، چاپ اول. دالئل االمامةق(، 1413محمد بن جریر )طبری شیعی،  _
 ، بیروت، مؤسسة األعلمی، چاپ چهارم. تاری  طبییق(، 1403طبری، محمد بن جریر ) _
، تقدیم: الشیخ خلیل المیب / ضبا و توریق و جامع البیانق(، 1415______________________ ) _
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 ر. کدارالفت ریج: صدقی جمیل العطار، بیروت، 
، تحقیـق و تعلیــق: السـید حسـن الموســوی االستبصةارش(، 1363طوسـی، محمـد بـن الحســن ) _

 تب اْلسالمیة، چاپ چهارم.کال رسان، طهران، دار ال
، تحقیـــــق و تعلیــــق: الســـــید حســـــن امکةةةةةتهةةةةذیب اتحش(، 1365________________________ ) _

 هارم. تب اْلسالمیة، چاپ چکالموسوی ال رسان، طهران، دار ال
، بیــروت، مؤسســة فقــه الشــیعة، چــاپ مصةةباح المتهجةةدق(، 1411________________________ ) _

 اول.
 ، قم، دار الفقافة، چاپ اول. اتمالىق(، 1414________________________ ) _
، تحقیـق: سـید هاشـم رسـولی  تفسیر نور ال قلةینق(، 1415عروسی حویزا، عبد علی بن جمعه ) _

   ، چاپ چهارم. شارات اسماعیلیان، انت محالتی، قم
کبیر، چاپ بیست و ششم.فرهنگ فارسى عمیدش(، 1382عمید، حسن ) _  ، تهران، امیر 
 ، تهران، المطبعة العلمیة، چاپ اول.تفسیر العّیاشىق(، 1380عیاشی، محمد بن مسعود ) _
لقدیمة(، ا -)ط  روضة الواعظین و بصیرة المتعظینش(، 1375فتال نیشابورا، محمد بن احمد ) _

 قم، انتشارات رضی، چاپ اول. 
تاب انــه امــام ک، اصـفهان، الةةوافىق(، 1406اشــانی، محمـد محســن بـن شــاه مرتضـی )کفـیض  _

 ، چاپ اول.أمیرالمؤمنین علی
، انتشــارات ناصــر خســرو،  ، تهــران ام القةةرآنکةةالجةةامع تحش(، 1364قرطبــی، محمــد بــن احمــد ) _

 چاپ اول.
، تهــران، نةةز الةةدقائ  و بحةةر الغرائةةبکتفسةةیر ش(، 1368قمــی مشــهدی، محمــد بــن محمدرضــا ) _

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول.
، تصــحیح و تعلیــق و تقــدیم: الســید طیــب تفسةةیر القمةةىق(، 1387قمــی، علــی بــن ابــراهیم ) _

 تبة الهدا.کالموسوی الجزا ری، النجف، منشورات م
تب ک، دار ال ، بیروت حاشیة القونوى على تفسیر البیضاوىق(، 1422قونوا، اسماعیل بن محمد ) _

 .  العلمیة، چاپ اول
بـر الغفـاری، طهـران، کا ، تصـحیح و تعلیـق: علیافىکةالش(، 1367کلینی، محمد بن یعقوب ) _

 تب اْلسالمیة، چاپ سوم.کدارال
ـــ _ ـــی )ک ـــارمعجةةةم أحادیةةةث اإلمةةةام المهةةةدیق(، 1411ورانی عـــاملی، عل ف ، قـــم، مؤسســـة المع
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 اْلسالمیة، چاپ اول.
ری حیـانی / تصـحیح و فهرسـة: کـ، ضبا و تفسیر: الشـیخ بنز العمالکق(، 1409متقی هندی ) _

 الشیخ صفو  السقا، بیروت، مؤسسة الرسالة. 
، بحةةار اتنوارالجامعةةة لةةدرر أخبةةار اتئمةةة اتطهةةةارق(، 1403مجلســی، محمــدباقر بــن محمــدتقی ) _

إحیای التراث العربی، چ  اپ دوم.بیروت، دار
ار، بیـروت، کـتور سـهیل زک، تحقیـق و تقـدیم: الـدتاب الفتنکق(، 1414مروزی، نعیم بن حماد ) _

 ر.کدار الف
، بیـروت، اإلرشةاد فةى معرفةة حجة  ا  علةى العبةادق(، 1414مفید، محمد بن محمد بن النعمان ) _

 مؤسسة آل البیت، چاپ دوم.
عقةةد الةةدرر فةةى اخبةةار ق(، 1399) مقدســی شــافعی، یوســف بــن یحیــی بــن علــی بــن عبــد العزیــز _

 ، تحقیق: دکتر عبد الفتا  محمد الحلو، قاهره، عالم الفکر، چاپ اول.المنتظر
، تصـــحیح: أحمـــد عبدالســـالم، بیـــروت، فةةةیل القةةةدیر شةةةرح الجةةةامع الصةةةغیرق(، 1415منـــاوی ) _

 تب العلمیة، چاپ اول. کدارال
سـروی حسـن، کن البنـداری، سـید ، تحقیـق: عبـد الغفـار سـلیمابةرىکالسنن الق(، 1411نسا ی ) _

 تب العلمیة، چاپ اول.کبیروت، دارال
ریم، قـــم، کـــ، تحقیـــق: فـــارس حســـون تةةةاب الغیبةةةةکق(، 1422نعمـــانی، محمـــد بـــن إبـــراهیم ) _

 أنوارالهدا، چاپ اول.
 ر.ک، بیروت، دار الفصحی  مسلمتا(،  نیشابوری، مسلم بن حجاج )بی _
نامه علمـی _ ترویجــی  ، فصـل«زمــانمــدت حکومـت امـام »ش(، 1392ورمزیـار، مصـطفی ) _

 .6، شماره های مهدوی پژوهش
تب العلمیة، طبع بإذن خاص من وررة حسـام ک، بیروت، دار المجمع الزوائدق(، 1408هیفمی ) _

 تبة القدسی بالقاهر .کالدین القدسی مؤسب م


